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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som deltagit i studien och varit hjälpsamma 
och tillmötesgående och som med ett stort engagemang och intresse bidragit till en 
betydande del i arbetet.  

Därtill vill vi även tacka vår handledare Leon Caesarius som bidragit med värdefull 
vägledning under arbetets gång.  

Slutligen ett tack till våra opponenter och seminariekollegor för löpande feedback under 
arbetets gång. Det har underlättat vårt arbete.  

 

Uppsala 2016-06-02 

David Bergin  Marie Brüer   
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Sammanfattning 

Studien avser att undersöka hur kvinnliga ledare förhåller sig till könsstereotyper av 

ledarskap. Det har i tidigare studier argumenterats för att det är nödvändigt för kvinnor att 

agera manligt i sitt ledarskap för att lyckas. Detta kan emellertid slå tillbaka på kvinnan som 

agerar utanför sin stereotyp. Hur kvinnliga ledare ser på sitt ledarskap bidrar därmed till en 

förståelse för hur stereotyper påverkat och påverkar deras ledarstil. I studien har kvinnliga 

ledare intervjuats om sin syn på sitt ledarskap och hur könstillhörighet påverkar 

ledarskapsstilen. Resultatet av studien är att kvinnliga ledare inte anpassar sig efter någon 

särskild stereotyp, men att den ledarstilen de beskriver kan klassificeras som kvinnlig utifrån 

teorin. Deras ledarstil har inte ifrågasatts eller utmanats vilket tyder på att kvinnligt 

ledarskap är accepterat i Sverige idag. 
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1. Inledning 
	

1.1. Bakgrund 
På svenska företag innehas 72 procent av ledningsposterna av män och 28 procent av 

kvinnor (SCB, Kvinnor och män i näringslivet, 2013). Detta är en ökning av kvinnliga 

ledare, vilket är ett resultat av att kvinnor under de senaste decennierna har börjat ta mer och 

mer ledande roller inom yrken som tidigare dominerats av män (Vecchio, 2002). I och med 

denna utveckling i en fortfarande mansdominerad omgivning har en diskussion angående 

kvinnors ledarskap kontra mäns ledarskap uppstått. Tidigare forskning har bland annat 

behandlat frågan vilken stereotyp av manliga och kvinnliga egenskaper som är bäst anpassad 

för ledarskap, samtidigt som det finns dem som ifrågasätter om det överhuvudtaget finns 

skillnader i mäns och kvinnors ledarskap (Vecchio, 2002). 

 

Schein konstaterade år 1975 att framgångsrika ledare till en hög grad uppfattades besitta 

temperament och attityder som oftare förekommer hos män än hos kvinnor. Hon föreslår 

som ett resultat av sin studie att kvinnor bör använda de egenskaper som tillhör den manliga 

stereotypen för att lyckas under de första åren som ledare. (Schein, 1975) Kongruent med 

Schein (1975) skriver Billing & Alvesson (1989) att män uppfattas som bättre ledare än 

kvinnor. Detta därför att kvinnor utifrån ett stereotypiskt perspektiv bland annat antas vara 

mera emotionella än män, medan män antas vara mer benägna att distansera sig från känslor 

i sitt arbete vilket karaktäriserar en bra ledare (Billing & Alvesson, 1989). Föreställningen 

att män är bättre på att leda framgår även av Eagly & Karau (2002) som beskriver att kvinnor 

i ledarskapsställning anpassar sig eller innehar egenskaper som associeras med stereotypen 

av män. Eagly & Karau (2002) skriver att det både kan minska kvinnors möjlighet att nå 

ledarpositioner, samt att det kan vara problematiskt att kvinnor anpassar sig till den manliga 

stereotypen av ledarskap då de av sin omgivning kan få utstå kritik för att skilja sig från hur 

en kvinna bör bete sig. Det kan emellertid ifrågasättas om stereotyperna av kvinnor och män 

är applicerbara vid ledarskap. Stereotyperna bygger främst på en uppfattning av kvinnor och 

män i sociala miljöer, vilket inte behöver överensstämma med hur män och kvinnor leder. 

Dessutom kan det ifrågasättas om den manliga stereotypen är bättre lämpad för ledarskap, 

då det idag finns forskning som visar att stöd för det antagandet saknas. Det saknas därmed 
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enighet om vilken betydelse könsstereotyper har för ledarskap. (Eagly & Johnson, 1990, 

Vecchio, 2002)  

 

Kvinnors inträde på arbetsmarknaden utgör också en del av en större diskussion om ökad 

mångfald på arbetsplatser. Forskningen rörande mångfald berör främst effekterna av 

mångfald på arbetsplatser och inom ledande roller. Bland förespråkare för mångfald ses 

mångfald som en tillgång för företaget då det antas ge positiva effekter (Wahl et al. 2014). 

En gemensam egenskap som förespråkare för mångfald argumenterar för är framförallt att 

större mångfald berikar företaget med fler synsätt, vilket kan bidra till bättre problemlösning 

och ökad kreativitet (Yukl et al. 2012). I längden förväntas även de positiva effekterna av 

mångfald speglas i resultatet, varför ett vanligt argument för ökad mångfald är att det bidrar 

till bättre finansiella resultat (Kochan et al. 2003). På samma sätt har arguments höjts för att 

ökad mångfald bland ledare även bidrar till att utveckla nya ledarstilar, vilket även antas 

vara positivt för företagen (Eagly & Chin, 2010). 

 

1.2. Problematisering 

Eftersom stereotypen av en framgångsrik ledare, enligt tidigare studier, korrelerar mera med 

den manliga stereotypen än den kvinnliga, ska kvinnor ha sämre möjligheter att nå 

ledarpositioner än män (Eagly & Karau, 2002, Koenig et. al, 2011). Därför har kvinnor 

tidigare uppmuntras och valt att agera enligt den maskulina stereotypen för att accepteras 

och nå större framgång i sitt ledarskap. Beteendet har emellertid visat sig ge upphov till en 

paradox där kvinnor som har anpassar sig till en manlig stereotyp uppfattas negativt, vilket 

återigen skapar en nackdel för kvinnor som vill nå ledarpositioner och erhålla respekt för 

sitt ledarskap. (Oakley, 2000, Koening et al. 2011) Även Chin (2010) argumenterar för att 

det är ett problem att nykomlingar, med vilket avses kvinnor och andra grupper som tidigare 

varit i minoritet, på ledande positioner är benägna att anpassa sig till den rådande manliga 

ledarnormen. Eagly & Chin (2010) diskuterar också detta och konstaterar att det i många 

organisationer finns ett tryck på kvinnor att anpassa sig till den rådande manliga normen för 

ledarskap. Vidare argumenterar Eagly & Chin (2010) för att de särskilda egenskaper en 

individ tar med sig in i ledarrollerna inte får något utrymme då individen anammar den 

rådande normen för hur ledare ska bete sig. Även Wahl et al. (2014) skriver att flera studier 

visar hur personer längre ned i hierarkin behöver anpassa sig till högre chefers beteende för 
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att göra karriär. Detta gör att högre chefers normer och beteenden får genomslag i 

chefskulturen, vilket sedan återspeglas i de yngre chefernas karriärstrategier (Wahl et al. 

2014, s. 92). På så sätt kan stereotypen av ledare och könstillhörighet leda till att de 

potentiellt positiva effekterna av att ha fler kvinnor i ett företag uteblir, samtidigt som de 

befintliga stereotyperna riskerar att hindra kvinnor från att nå ledarpositioner. Det är därför 

viktigt att få en förståelse för hur kvinnor i Sverige idag resonerar kring ledarskap, då det 

ökar förståelsen för hur stereotyper inom ledarskap påverkar kvinnornas roll som ledare i 

dagens näringsliv. 

 

1.3. Syfte 

Denna studie syftar till att utforska hur kvinnliga ledare uppfattar sitt ledarskap och hur 

deras ledarskap förhåller sig till könsstereotyper av ledarskap. 

För att få klarhet i om kvinnliga ledare anpassar sitt ledarskap till en manlig ledarstil, ämnar 

vi undersöka hur kvinnor i ledarställning uppfattar sitt ledarskap. Enligt tidigare forskning 

bör kvinnor leda med de egenskaper som är hänförliga till den manliga stereotypen. Det kan 

emellertid ifrågasättas om stereotyper kring ledarskap fortsatt har någon effekt på kvinnor 

idag, varför det är intressant att undersöka hur svenska kvinnliga ledare uppfattar sin egna 

situation. Syftet bidrar även till diskussionen angående om det finns skillnader i kvinnligt 

och manligt ledarskap, detta eftersom svaren från respondenterna kommer att visa om de 

uppfattar att det finns kvinnligt och manligt ledarskap. 

 

1.4. Avgränsningar 
I denna studie kommer enbart attityder och självupplevda aspekter att studeras, varför 

studien endast fokuserar på de kvinnliga ledarnas egna uppfattningar och inga vidare 

undersökningar med andra respondenter kommer att göras. 
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2. Teori 
Utifrån att första delen av syftet för arbetet är att studera hur kvinnliga ledare uppfattar sitt 

ledarskap kommer här en sammanställning av tidigare forskning inom området att 

presenteras. Dessutom kommer ledarskap att definieras och beskrivas. För att besvara den 

andra delen av syftet, angående huruvida de anpassar sig utifrån könsstereotyper kommer 

stereotyperna av män och kvinnor att behandlas, då stereotyperna utgör utgångspunkten för 

undersökningen. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av teorin att presenteras.  

 

2.1. Tidigare studier 
1975 utförde Schein en studie av kvinnliga mellanchefer i USA för att se om könsstereotyper 

existerar bland kvinnliga mellanchefer, medelåldern på respondenterna var 44 år och de hade 

en genomsnittlig erfarenhet av ledarpositioner på 7 år. Studien gjordes utifrån hennes egna 

modell “92-item Schein Descriptive Index” som bygger på en enkät med 92 frågor som de 

kvinnliga mellancheferna, besvarade utifrån antingen kvinnor i allmänhet, män i allmänhet 

eller framgångsrika ledare. Hon undersöker om de egenskaper som identifieras som manliga 

respektive kvinnliga egenskaper överensstämmer med de som uppfattas som 

ledaregenskaper. Det huvudsakliga resultatet var att respondenternas uppfattning var att 

framgångsrika ledare besatt karaktäristik, attityder och temperament som oftare förekommer 

hos män än hos kvinnor. Studien föreslår att acceptera den manliga stereotypen som en 

modell för att lyckas, speciellt under kvinnors första år som ledare. (Schein, 1975) 

 

Femton år senare utförde Brenner et al. (1989) och Heilman et al. (1989) oberoende av 

varandra likartade studier, även de baserade på “92-item Schein Descriptive Index”. Enligt 

Brenner et al.(1989) framgår det att de kvinnliga mellanchefernas inställning har utvecklats 

och att de snarare anser att kvinnor besitter vissa egenskaper och män andra egenskaper som 

alla är viktiga för en bra ledare. Dock hade inte männens åsikter förändrats vilket fortfarande 

hindrade kvinnor från att nå högre positioner. (Brenner et al. 1989) Heilman et al. (1989) 

fann emellertid inte att någon väsentlig förändring skett i uppfattningen av stereotyper av 

kön och ledarskap i sin studie. Ytterligare 15 år senare, 30 år efter ursprungsstudien, 

genomfördes en ny studie utefter Scheins lista av Duehr & Bono (2006). Resultatet av deras 

studie visar att stereotypen av kvinnor förändrats och att det bland män finns en stor skillnad 



9	
	

där en större andel än vid tidigare studier rankar kvinnor som ledarskapslika. (Duehr & 

Bono, 2006) 

 

Dessa tidigare studier är samtliga genomförda i USA, varför det här kommer en jämförelse 

med ytterligare en studie av Schein, här i samarbete med Mueller (1992), där de jämför 

skillnader i uppfattningen om kvinnligt ledarskap i Tyskland, Storbritannien och USA. Detta 

för att se om teorierna kan vara applicerbara i andra länder än USA, vilket är av relevans för 

denna studie som utförs i svenska förhållanden. Utifrån denna studie tycker männen, oavsett 

land, att ledaregenskaper till en större grad hänger ihop med manliga egenskaper. 

Kvinnornas åsikter däremot skiljer sig mellan länderna. De tyska kvinnorna uppfattade 

ledarskap på samma sätt som männen, det vill säga manligt. De brittiska kvinnorna ser också 

ledarskap som manligt men har en större korrelation mellan ledaregenskaperna och de 

kvinnliga egenskaperna. Avslutningsvis tyckte de amerikanska kvinnorna att ledarskap inte 

var könsbundet utan att både män och kvinnor har lika stora möjligheter att besitta 

ledaregenskaper. Författarna till studien konstaterar avslutningsvis att vidare forskning på 

andra länders uppfattning av stereotyper av ledarskap och kön ytterligare bör undersökas till 

följd av skillnaderna mellan de studerade länderna. (Schein & Mueller, 1992)  

 

2.2. Ledarskap 
Northouse, 2013, definierar ledarskap som: 

“ Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to 

achieve a common goal.” (Northouse, 2013, s.5) 

Genom att definiera ledarskap som en process ses inte ledarskapet som en egenskap utan ett 

samarbete mellan ledare och följare, ledarskap är inte en enkelriktad funktion, utan ett 

samarbete för att uppnå gemensamma mål. Ledarskap bygger på inflytande och hur ledaren 

påverkar följarna, utan inflytande existerar inte ledarskap. (Northouse, 2013, s.6) 

 

Kotter (1990) beskriver ledarskap inom komplexa organisationer utifrån att det bidrar med 

tre egenskaper. Det skapar en riktning, en vision av framtiden att sträva emot. Det samlar de 

anställda att samarbeta mot gemensamma mål. Avslutningsvis fungerar ledarskap 

motiverande och inspirerande. (Kotter, 1990, s.5) 
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2.3. Könsstereotyper 
En grundläggande fråga som först måste bevaras, innan stereotyper av ledarskap och kön 

undersöks, är om det faktiskt finns skillnader mellan män och kvinnors beteende. Tidigare 

forskning har visat att män och kvinnor generellt beter sig olika i sociala situationer, och att 

män och kvinnor uppvisar olika egenskaper (Archer, 1996, Vecchio, 2002). 

 

Kvinnligt och manligt ledarskap har diskuterats under en längre tid. Till en början var 

diskussionen om kön och ledarskap endimensionell, det vill säga att kvinnligt och manligt 

ledarskap befinner sig på var sin sida av ett brett spektrum (Vecchio, 2002). Traditionellt 

har kvinnligt och manligt karaktäriserats som motsatser inom västerländsk kultur, till 

exempel rationell/emotionell och objektiv/subjektiv enligt Billing & Andersson (2000) som 

båda bedriver forskning i Norden. Numera diskuteras istället kön och ledarskap ur ett 

tvådimensionellt perspektiv, vilket innebär att en individ kan uppvisa såväl kvinnliga som 

manliga egenskaper (Vecchio, 2002). 

 

Ett alternativt perspektiv till det tvådimensionella är att se könsroller som en social 

konstruktion som är hänförlig till åskådaren, inte till individen. Därför ska individen 

bedömas utifrån sina uppvisade egenskaper. Om de identifierade egenskaperna 

kategoriseras som manligt eller kvinnligt är snarare en definitionsfråga och sker i ett senare 

skede. (Vecchio, 2002) Även Billing & Alvesson (2000) anser att manligt och kvinnligt 

snarare är kulturella definitioner än baserade på biologiska egenskaper.  

 

Hilton & von Hippel (1996) definierar stereotyper som föreställningar om egenskaper, 

attribut och beteenden som tillskrivs medlemmar av vissa grupper. Dessa föreställningar är 

ofta generaliserande och abstrakta och används omedvetet för att underlätta bearbetningen 

av information om andra. Problem som kan uppstå är att individuella skillnader inte 

uppmärksammas eller att de slätas ut, samt när stereotyperna fungerar som självuppfyllande 

profetior där de förutfattade åsikterna leder till ett visst beteende som hos målindividen 

utlöser det förväntade beteendet. (Hilton & von Hippel, 1996) 

 

Egenskaper tillskrivna kvinnor beskriver Eagly & Karau (2002) som “communal attribut” 

och handlar primärt om omsorg av andra individer. Adjektiv som beskriver karaktäristiken 

av “communal attribut” är tillgiven, sympatisk, hjälpsam, vänlig, deltagande, omvårdande 
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och snäll. Manliga attribut kallas av Eagly & Karau (2002) “agentic attribut”, de domineras 

av att de är bestämda och kontrollerande. Beskrivande adjektiv för “agentic attribut” är 

aggressiv, ambitiös, djärv, dominerande, tvingande, självständig, självförtroende och 

självsäker. (Eagly & Karau, 2002) Huruvida dessa egenskaper även präglar de två 

gruppernas ledarskap är emellertid mer omtvistat, då det visats att såväl kvinnor som män i 

sitt ledarskap har uppvisat beteende som hänger samman med det motsatta könet (Vecchio, 

2002). Billing & Alvesson (2000) beskriver att den kvinnliga ledarstilen karaktäriseras av 

uppmuntran till deltagande, att öka medarbetarnas självkänsla och vara energigivande. 

Kvinnor använder inte makten som följer med ledarskapet för att dominera och kontrollera, 

det vill säga auktoritärt, utan snarare som en kapacitet för hela organisationen, kvinnor 

agerar mindre individualistiskt och mera demokratiskt. (Billing & Alvesson, 2000) Även 

om det är tvetydigt om män och kvinnor har olika ledarstil, finns det en förutfattad mening 

om att män är bättre lämpande för att leda (Vecchio, 2002, Koening et al. 2011). Detta därför 

att de egenskaper som associeras med den manliga stereotypen, exempelvis bestämd och 

självsäker, även associeras med stereotypen av en bra ledare. 

 

Oakley (2000) belyser kvinnliga fysiska egenskaper som att röstläget är annorlunda, fysiskt 

utseende och klädstil, som grunder för stereotyper. Normen för en ledare är maskulin men 

genom att försöka anpassa sig genom att tona ner sin kvinnlighet kan en kvinnlig ledare 

upplevas oautentisk. Dessutom förekommer det att män missuppfattar kvinnligt språk, det 

mindre aggressiva sättet att kommunicera är inte alltid accepterat på de högre nivåerna inom 

organisationer. Kvinnor och män formulerar sig olika “Can you have this report on my desk 

by noon?” jämfört med “Have this report on my desk by noon.” Utifrån detta kan kvinnor 

vinna på att ändra sin lingvistiska stil till en mer beordrande, det finns dock en risk att de 

genom det kan upplevas för aggressiva. Oakley (2000) belyser problem som han benämner 

“double binds”, vilket innebär att kvinnor måste bete sig auktoritärt men uppfattas som 

satkärringar (eng. ”bitches”) om de uppför sig för aggressivt. (Oakley, 2000) 

 

Även Koenig et al. (2011) diskuterar i sin metastudie nackdelarna med könsstereotyperna 

av ledarskap. De delar emellertid upp dessa i descriptive beliefs/stereotypes och 

injunctive/prescriptive beliefs. Descriptive beliefs eller stereotyper avser förväntningen av 

vad medlemmar av en viss social grupp faktiskt gör. Keoning et al. (2011) hänvisar i sin 

studie till Eagly & Karaus (2002) tidigare studie om stereotypen av kvinnor som 
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“communal”, vilket enligt Koening et al. (2011) kan vara ett hinder för dem att nå 

ledarpositioner. Detta eftersom “communal” egenskaper inte associeras med stereotypen av 

en bra ledare. Injunctive/ prescriptive beliefs avser förväntningar av hur vissa grupper bör 

bete sig. Även detta utgör ett hinder för kvinnor då en kvinna som agerar på ett sätt som 

anses lämpat för ledarskap, vilket som tidigare nämnts ligger närmare ”manliga” beteenden, 

kan uppfattas negativt då de avviker från den förutfattade meningen angående hur en kvinna 

bör bete sig. Koening et al. (2011) argumenterar för att dessa nackdelar ger män en fördel 

för att nå ledarroller, då de antas vara bättre lämpade att leda än kvinnor. (Koenig et al. 2011) 

 

2.4. Teorisammanfattning 
Enligt tidigare studier förväntas det att män till en högre grad än kvinnor besitter egenskaper 

som tillskrivs framgångsrika ledare, vilket resulterat i att kvinnor rekommenderas att 

använda en manlig ledarskapsstereotyp. Detta är dock en inställning som succesivt har 

ändrats och kvinnor har i större utsträckning klassats som ledarskapslika i de senare 

studierna.  

 

Stereotyper har i alla tider använts för att underlätta och påskynda förståelsen. Gällande 

stereotyper hänförda till kön finns det enligt teorin ingen tydlig gräns mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap, dock finns det egenskaper som enligt teorin oftare förekommer hos män 

än hos kvinnor. Detta betyder inte att egenskaperna måste vara varandras motsatser. De 

egenskaper som har framkommit i teorin sammanfattas i tabell 1 nedan. De egenskaper som 

tillskrivs kvinnor är till en högre grad omvårdande och gruppen är i fokus, medan de manliga 

egenskaperna till en högre grad är individualistiska och målinriktade.  
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Kvinnliga egenskaper: Manliga egenskaper: 

Deltagande 

Emotionella 

Energigivande 

Hjälpsam 

Mindre individualistiska 

Omsorgsfull 

Omvårdande 

Snäll 

Subjektiva 

Sympati 

Tillgiven 

Uppmuntrande till deltagande 

Vänlig 

Ökar medarbetarnas självkänsla 

Ambitiös 

Bestämmande 

Djärv 

Dominerande 

Kontrollerande 

Objektiv 

Rationell 

Självförtroende 

Självständig 

Självsäkerhet 

Tvingande 

Tabell 1, Sammanställning av de egenskaper som Eagly & Karau (2002) och Billing & Alvesson (2000) använt 

för att beskriva den kvinnliga respektive manliga ledarskapsstereotypen.  

 

 

	  



14	
	

3. Metod 
I detta kapitel kommer de val som har gjorts för att välja metod och respondenter att 

presenteras. Därefter kommer tillvägagångssättet för studien och utformningen av 

intervjufrågorna att beskrivas. Sedan kommer en beskrivning av hur materialet från 

intervjuerna kommer att användas under det fortsatta arbetet och avslutningsvis kommer en 

metodkritik att presenteras.  

 

3.1. Val av metod 
För att besvara syftet med studien har en kvalitativ undersökning utförts, utifrån att det 

skapar en djupare förståelse för det undersökta fenomenet och ökar förståelsen för 

litteraturen (Saunders et al. 2012, s.163). Studien är explorativ utifrån att syftet är att utforska 

kvinnligt ledarskap. Saunders et al. (2012, s.377) beskriver att vid explorativa 

undersökningar kan semistrukturerade intervjuer användas. Därför har i denna undersökning 

semistrukturerade intervjuer använts utifrån att de ger utrymme för respondenterna att 

utveckla sina tankar kring sitt ledarskap inom givna ramar.  

 

3.2. Urval av respondenter 
Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med 4 kvinnor i chefspositioner i Sverige. 

Urvalet har skett utifrån två listor hos Veckans Affärer, dels “28 mäktigaste direktörerna 

2016” och dels “LISTAN: 125 mäktigaste kvinnorna”. Från den första listan, “28 mäktigaste 

direktörerna 2016”, har 8 kvinnor mailats varav 3 svarade positivt, vilket till slut ledde till 

två intervjuer. Från den andra listan, “LISTAN: 125 mäktigaste kvinnorna”, kontaktades 6 

kvinnor varav 2 svarade positivt och ledde till intervjuer. Anledningen till att urvalet skedde 

via dessa listor var att de därigenom bekräftades vara framgångsrika ledare med stort ansvar 

och stor erfarenhet. Dessutom sökte vi respondenter som likt Scheins studie hade minst 7 

års erfarenhet av ledarskap, då dessa respondenter kunde ge ett längre perspektiv på 

ledarskap vilket ökar deras trovärdighet. Att en lista från 2012 har använts var för att 

därigenom nå kvinnliga chefer som inte nyligen utsetts till att vara mäktiga chefer och 

därigenom eventuellt har mer tid för att delta i en studie, men ändå har erfarenheten som 

eftersöks i denna studie. 
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3.3. Tillvägagångssätt 
Respondenterna kontaktades via mail, i vilket syftet med intervjun beskrevs, hur lång tid 

den förväntades ta samt hur materialet skulle användas. För att öka möjligheterna till att 

lyckas boka en intervju gavs respondenterna möjligheten att välja mellan en telefonintervju 

eller en intervju ansikte-mot-ansikte. Utifrån att de underrättades om temat för intervjun 

hade de möjlighet att förbereda sig och därigenom ge genomtänkta svar (Saunders et al. 285, 

Bohgard et al. 2008).  

 

Eftersom intervjuerna är semistrukturerade tog intervjuerna olika lång tid beroende på hur 

utförligt respondenterna svarade och hur många följdfrågor som var relevanta, vid 

intervjuförfrågan definierades tidsgränsen till 60 min, men i verkligheten tog de mellan 20-

40 min. För att undersöka förståelsen av frågorna har dessa innan intervjuerna i studien 

testats på en för studien oberoende person för att identifiera otydligheter i frågorna och vid 

behov justera dessa.  

 

Vid en intervju där respondent och intervjuare möts i verkligheten kan frågorna anpassas 

utifrån respondenten och kroppsspråk och tonfall kan avläsas och fördjupa 

förståelsen (Björklund & Paulsson, 2003, s.70, Lantz, 2007). Ett problem med att mötas i 

verkligheten är att det är tidskrävande och kostsamt att genomföra intervjun (Björklund & 

Paulsson, 2003, s.70; Bohgard et al. 2008, Saunders et al. s.398). I denna studie har endast 

en intervju genomförts ansikte mot ansikte, den första, i de övriga fallen har respondenten 

föredragit telefonintervju. En fördel med telefonintervjuer är att de är kostnads- och 

tidseffektiva. Däremot leder de till lägre reliabilitet utifrån att det eliminerar de positiva 

effekterna av att mötas fysiskt och kunna avläsa respondentens kroppsspråk och 

respondenten kan vara mindre villig att delge känslig information. (Saunders et al. s.404-

405) Efter intervjuerna har de transkriberats och skickats tillbaka till respondenten för 

bekräftelse och korrigering av eventuella missuppfattningar av deras svar. 

 

3.4. Utformning av intervjuer 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en lista på ämnen som ska behandlas under 

intervjun samt några nyckelfrågor som är viktiga för undersökningen, i övrigt formuleras 

frågorna efterhand utifrån respondentens tidigare svar (Björklund & Paulsson, 2003, s.68; 
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Bohgard et al. 2008). I detta fall är respondentens ledarskap fokusområde och frågorna är 

till att börja med abstrakta och öppna för att på slutet av intervjun trattas ihop och handla 

specifikt om respondentens uppfattning om olika begrepp och avslutningsvis om kvinnligt 

respektive manligt ledarskap. I bilaga 1 presenteras intervjufrågorna, de består av 21 

huvudfrågor, där de flesta har förslag på följdfrågor som har ställts vid behov utifrån vad 

respondenten svarat.  

Operationalisering av intervjufrågor 

Fråga 1 och 21 har ställts utifrån etiska aspekter på intervjun så att respondenten är medveten 

hur deras information kommer att behandlas samt rama in intervjun för att markera början 

och slutet. Därefter inleddes intervjun med fråga 2 för att bekräfta att respondenten var 

relevant för studien, detta svar tillsammans med svaret på fråga 3 ligger till grund för 

bakgrundsbeskrivningen av respondenterna. Fråga 3 gav även tillsammans med fråga 4 en 

bild av om respondenten har haft en målmedveten strategi för att bli ledare och därigenom 

kunde bedömas stämma in på egenskapen ambitiös som av Eagly & Karau (2002) klassas 

som manligt. 

 

För att senare jämföra de egenskaper respondenten ser hos sig själv med de egenskaperna 

som Eagly & Karau (2002) och Billing & Alvesson (2000) har presenterat i sina studier, har 

fråga 5-8 att ställts för att genom olika formuleringar fånga hur respondenten ser på sig själv 

som en ledare. Fråga 9-10 ställdes dels för att se hur respondenten uppfattar en bra ledare 

och dels för att se om respondenten uppger samma egenskaper som då respondenten 

beskriver sitt eget ledarskap vilket tyder på ett gott självförtroende, återigen en egenskap 

som Eagly & Karau (2002) klassar som manligt. Dessutom gav det en bild av om 

respondenten försöker anpassa sin ledarstil utifrån någon förebild. I fråga 17 skulle ett antal 

egenskaper väljas utifrån vad som anses vara en bra ledare, egenskaperna är hämtade från 

tabell 1 i kapitel 2.4 och sorterade i bokstavsordning för att vara utan inbördes ordning. 

Denna fråga ställdes förhållandevis nära slutet utifrån att den tydligt leder respondentens 

svar, men svaren anses ändå kunna bidra till studien.  

 

Fråga 11, 15 och 16 ställdes för att utreda om respondenten använder en auktoritär eller 

demokratisk strategi för att utifrån Billing & Alvesson (2000) bedöma det som manligt eller 
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kvinnligt. För att se om respondenten genom intervjun kommit på flera/andra viktiga 

egenskaper eller håller fast vid de hon nämnt tidigare ställdes fråga 12. 

 

Schein beskriver i sin studie från 1975 att kvinnor kan vinna på att anpassa sig mot en manlig 

stereotyp. För att undersöka detta ställdes fråga 13 för att belysa om det finns behov av 

anpassning. Därtill ställdes senare även fråga 19 för att rättframt fråga huruvida de har 

anpassat sig eller ej. Fråga 14 ställdes för att se hur respondentens personlighet 

överensstämmer med klassiska ledarskapsstereotyper.  

 

Avslutningsvis leddes intervjun in på att uttryckligen diskutera manligt och kvinnligt 

ledarskap, jämfört med att de tidigare frågorna fokuserat kring respondentens ledarskap och 

hur hon ser på ledarskap. Utifrån detta har fråga 18-19 ställts för att se huruvida 

respondenten anser att det finns större skillnader. Detta för att sedan kunna kopplas till teorin 

i “Tidigare studier” för att se om de fortfarande är relevanta.  

 

Sista frågan, nr 20, ställdes för att respondenten själv skulle rapportera eventuella saker som 

hon ansåg hade missats i intervjun, detta för utnyttja möjligheten att fånga upp aspekter som 

genom denna problematisering har missats att fråga om angående hennes ledarskap eller 

kvinnligt ledarskap.  

 

3.5. Empirisk sammanställning, analys och slutsats 
Resultatet av intervjuerna sammanfattas i ett Empirikapitel. Kapitlet inleds med en kort 

presentation av respondenterna utifrån fråga 2 och 3, med kompletterande information från 

företagens hemsidor. Därefter har resterande material från intervjuerna sorteras utifrån två 

kapitel: “Respondenternas ledarskap” och “Könsstereotyper och ledarskap”. Första kapitlet 

“Respondenternas ledarskap” avser att användas för att besvara den första halvan av studiens 

syfte “utforska hur kvinnliga ledare uppfattar sitt ledarskap” och utgör en sammanställning 

av svaren på fråga 4-12 och 14-15. Det andra kapitlet “Könsstereotyper och 

ledarskap” kommer att ligga till grund för att senare i arbetet kunna besvara den andra halvan 

av syftet “hur deras ledarskap förhåller sig till könsstereotyper av ledarskap” och utgörs av 

svaren på fråga 13, 18 och 19. 
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Utifrån empirin har en analys genomförts. För att göra analysen sammanfattades den 

presenterade empirin för att sedan jämföras med teorin från teorikapitlet. Därefter har ett 

vidare resonemang utifrån detta hållits. Analysen består av samma två delar som empirin för 

att underlätta läsningen av arbetet. Utifrån analysen kommer sedan syftet att besvaras och 

en slutsats att presenteras. I samband med slutsatsen kommer även ett resonemang med tips 

om fortsatta studier att presenteras.  

 

3.6. Metodkritik 
Ett problem med att använda intervjuer för informationsinsamling är att det är en form av 

självrapporterade datainsamling där respondenten själv väljer vad hon vill svara, vilket 

sänker trovärdigheten eftersom det kan finnas skillnader i vad man säger och vad man gör 

(Lantz, 2007; s.12-13). Detta går inte att bortse från eller eliminera genom frågor utan måste 

tas i beaktande vid analysen. Dessutom finns det en risk för att respondenterna uppfattar 

frågorna på olika sätt vilket kan leda till att svaren skiljer sig åt (Saunders et al. 2012). Som 

tidigare nämnts har risken för feltolkning av intervjufrågorna minskats genom att 

intervjufrågorna har testat på en oberoende person innan de riktiga intervjutillfällena.  

 

Dessutom finns det en risk att påverka respondenterna till att svara det de tror intervjuarna 

önskar, så kallade intervjueffekter (Bohgard et al. 2008). Detta kan uppstå till följd av att 

vissa av frågorna kunde uppfattas som ledande men det ses inte som ett stort problem för de 

kompletteras med många andra frågor. Ytterligare ett problem med intervjuerna är att tre av 

dem gjordes över telefon. På samma sätt som Saunders et al. (2012) varnade om gjorde 

telefonintervjuer det svårt att avläsa situationen och hålla längre resonemang utifrån att 

intervjuare och respondent inte ser varandra och kan bedöma kroppsspråk. Trots detta 

bedöms det insamlade materialet tillräckligt för att kunna genomföra en tillfredsställande 

analys. 

 

För att göra studien trovärdig är det viktigt med reliabilitet och objektivitet. Reliabilitet utgår 

från hur tillförlitlig mätningen är, det vill säga om undersökningen är repeterbar. (Björklund 

& Paulsson, 2003 s.59) Denna studie kommer inte vara repeterbar, men resultat av 

semistrukturerade intervjuer behöver inte vara repeterbara utifrån att de speglar verkligheten 

när de samlades in (Saunders et al. 2012, s.382). Detta beror på att tiden för studien är 
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begränsad och undersökningen kommer att genomföras under en kort tidshorisont och 

utgöra en ögonblicksbild av situationen (Saunders et al. 2012, s.190). För att höja 

reliabiliteten har har ett antal likartade frågor ställts vid intervjutillfället, se intervjuguiden i 

bilaga 1. Slutligen bör objektiviteten i studien säkerställas, vilket kommer att göras genom 

att de val som görs i studien motiveras, vilket ökar läsarens möjlighet att ta ställning till 

arbetet (Björklund & Paulsson, 2003 s.60-61). 
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4. Empiri 
Empirin kommer att inledas med en presentation av respondenterna. Därefter kommer deras 

svar att presenteras under rubrikerna “Beskrivning av ledarskapet” och “Könsstereotyper 

och ledarskap” för att knyta an till syftet i studien. Avslutningsvis kommer sekundärkällor 

angående jämställdhetsstatistik och könsfördelning inom bygg- respektive 

fastighetsbranschen att presenteras.  

 

4.1. Presentation av respondenter 

Darvik, Christel Armstrong - koncernchef Stena Fastigheter 

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med en omsättning på 

3,1 miljarder kronor. De äger och förvaltar totalt cirka 27 000 hyresrätter och lokaler och 

har 250 anställda. Stena Fastigheter består av fyra dotterbolag där tre av dem är lokaliserade 

i Sverige. (Stena fastigheter, 2016) Darvik har sedan 1998 varit vd för olika bolag, varav de 

sista 10 åren som koncernchef för Stena Fastigheter, dessutom sitter hon i koncernledningen 

för Stena sfären (Darvik, 2016 intervju). 

Hedenberg, Åsa - vd Specialfastigheter 

Specialfastigheter är ett bolag som arbetar med fastigheter med höga säkerhetskrav, till 

exempel fängelser, domstolar och försvarsmaktens högkvarter. De äger en lokalarea på 

drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och har 126 anställda. Omsättningen 2015 var 1,9 

miljarder kronor. (Specialfastigheter, 2016) Hedenberg har haft olika chefsroller sedan 

1991 inom fastighetsbranschen, bland annat för Uppsalahem och Huge fastigheter. 2014 

tillträdde hon som vd för Specialfastigheter. (Hedenberg, 2016, intervju) 

Kilaas, Liselott - koncernchef Aleris  

Aleris är ett företag inom vård och omsorg med 10 000 anställda i tre länder. Omsättningen 

2015 var 8,5 miljarder kronor. Kilaas har sedan 1997 haft ledarroller inom olika företag. 

Sedan 2006 inom Aleris där hon började med att vara chef över den delen av verksamheten 

som bedrivs i Norge, därefter 2009 blev hon även ansvarig för den danska verksamheten. 

2013 axlade hon rollen som koncernchef för hela Aleris. (Kilaas, 2016, intervju) 



21	
	

Strandqvist, Kersti - hållbarhetschef SCA 

SCA är ett ledande hygien- och skogsindustri företag med 44 000 medarbetare. De har en 

omsättning på 115 miljarder kronor. (SCA, 2016) Strandqvist började på SCA 1997 och har 

haft ledarpositioner i cirka 20 år. Sedan 2010 har hon rollen som hållbarhetschef på SCA, 

vilket innebär att hon ansvarar för miljöfrågor, sociala frågor, Corporate Governance och 

public affairs, d.v.s. kontakt med politiker och beslutsfattare. Hon rapporterar i sitt arbete 

till vd och koncernledning. (Strandqvist, 2016, intervju) 

 

4.2. Respondenternas ledarskap 

Darvik, Christel Armstrong - koncernchef Stena Fastigheter 

Darvik anser sig ha en “coachande” ledarstil där hon ser på sina medarbetare som ett lag. 

Hennes ledarskap präglas av att hon lyssnar på sina medarbetare och ”lockar fram” hur de 

tänker för att skapa delaktighet. Därmed är en dialog viktigt för Darvik även om hon som 

ledare senare fattar besluten. Hon ser även dialogen som ett viktigt verktyg för att lösa 

konflikter med sina medarbetare då hon anser att det alltid finns två sidor av ett problem, 

och att det är viktigt att lyssna och sätta sig in i den andras situation för att kunna lösa 

problemet. Det är även viktigt för henne att ge sina medarbetare en andra chans, ”att göra 

om och göra rätt” som hon säger. (Darvik, 2016, intervju) 

 

Negativa egenskaper hon ser i sitt ledarskap är att hon dels ser det som ett problem att hon 

inte agerar på brister hon upptäcker tidigare och dels att hon ibland kan vara för snabb med 

att besluta om strategiska förändringar, vilket leder till att hennes medarbetare inte hänger 

med. Därför försöker hon balansera dessa brister, och se till att alla ”är med på tåget” när 

hon tar beslut då det är viktigt för henne att alla förstår varför besluten tas. Det kommer 

emellertid till en punkt då hon inte kan vänta längre utan att agera, utifrån att hon är 

”vägvisaren i organisationen”. (Darvik, 2016, intervju) 

 

Av sina medarbetare vill hon uppfattas som öppen för en dialog, att alla känner att de får 

chansen att uttrycka sin mening och därmed möjlighet att påverka både sin arbetssituation 

och vad som ska åstadkommas i bolaget, det vill säga att medarbetarna känner sig delaktiga 

i laget. En bra ledare uppfattar Darvik som en person som har en ärlig och rak 
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kommunikation och som ger feedback till sina medarbetare. Det är även viktigt för Darvik 

att en ledare ger personer en andra chans, då hon själv förväntas få det. En dialog är central 

för en viktig ledare enligt henne och därtill anser hon att det är viktigt att en ledare är sig 

själv och är trygg i sig själv. (Darvik, 2016, intervju) (författarnas kommentar: Darvik har 

ej besvarat fråga 17 i intervjun vilken övriga respondenter besvarat och som presenteras i 

empirin) 

Hedenberg, Åsa - vd Specialfastigheter 

Hedenberg tror inte att en person föds som ledare utan att det är något som utvecklas. För 

henne var det tillfälligheter som gjorde att hon blev en ledare, men hon trivs med att sitta i 

ledarposition, för då kan hon bestämma och se resultatet av besluten som fattas. Hon anser 

att hon använder sig av ett ”modernt ledarskap” som inte är riktigt hierarkiskt, utan hon 

kräver delaktighet ifrån sina medarbetare och att de flesta är “med på tåget”. Verkställandet 

av uppgifter fungerar snabbare och bättre enligt Hedenberg om det föregåtts av en process 

där en personlig kontakt skapats och en diskussion om vad som ska göras har förts. 

(Hedenberg, 2016, intervju) 

 

Hon vill att rollfördelningen inom företaget ska framgå och vem som har vilket ansvar. Om 

delegeringen inte fungerar som planerat tvingas hon ibland gå in och agera mer 

detaljstyrande och tillslut flytta personen, men hon ger alla en chans. Hedenberg vill ha 

respekt i sitt ledarskap och uppfattas som en duktig ledare, hennes mål är att inspirera och 

få de anställda att prestera lite mer än vad de själva tror att de klarar. Hon tycker det är viktigt 

att hålla en professionell relation. Problem som Hedenberg ser med sitt ledarskap är att hon 

ibland är för snabb och otålig. Hedman tycker det är viktigt att vara en bra ledare även vid 

motgångar och backa upp sina medarbetare vid problem, och det tror hon att hennes 

anställda känner att hon gör. Hon uppfattar sig som en problemlösare. Vid konflikter mellan 

de anställda försöker hon att prata om konflikten så tidigt som möjlig och konfronterar 

istället för att vänta. I sitt privatliv har hon en mer tillbakadragen roll. (Hedenberg, 2016, 

intervju) 

 

En bra ledare enligt Hedenberg är något av en visionär med en tydlig riktning och ledaren 

bör gärna ligga lite längre fram än organisationen generellt, utifrån vart man är på väg och 

planerad utvecklingsinriktning. Riktningen måste förmedlas till de anställda, samtidigt som 
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hon tycker att en ledare inte behöver presenterar exakt hur hen tänkt eller hur målen ska 

uppfyllas. De egenskaper som enligt henne kännetecknar en bra ledare enligt fråga 17 i 

bilaga 1: deltagande, energigivande, objektiv, uppmuntrande till deltagande, öka 

medarbetarnas självkänsla. (Hedenberg, 2016, intervju) 

Kilaas, Liselott - koncernchef Aleris  

Kilaas ledarstil bygger på att hon delegerar ansvar, litar på sina anställda och jobbar tätt med 

ett ledarteam där hon förväntar sig att det delegerade ansvaret ska uppfyllas utifrån en 

målbild. Dörren till hennes kontor står alltid öppen om medarbetare behöver hjälp och hon 

vill ha en personlig relation där medarbetarna känner att de kan komma förbi och ställa 

frågor. Hon vill i sitt ledarskap uppfattas som tydlig detta för att eliminera risken för 

missuppfattningar, men samtidigt som mänsklig och som att hon tar hänsyn till oväntade 

svårigheter som uppstår. Kilaas har alltid tagit ledarroller, hon gillar att ta ansvar men detta 

till trots agerar hon inte ledare i privatlivet. Problem som hon kan se med sitt ledarskap är 

att hon är otålig och vill göra saker snabbt och gärna mycket samtidigt, dessutom är hon 

ibland är för ambitiös utifrån förutsättningarna. Vid konflikter ser Kilaas helst att de löses 

där de hör hemma och av de som är inblandade, varför hon endast i undantagsfall går in och 

försöker lösa dessa. (Kilaas, 2016, intervju) 

 

En bra ledare bör enligt Kilaas vara en stöttade ledare även i svåra tider. Bra ledarskap ska 

vara tydligt, det ska tydligt kommuniceras vad som förväntas och en bra ledare måste vara 

ärlig och uppriktig. En bra ledare ska också kunna detaljerna i organisationen för att kunna 

delta i både stora och små diskussioner som kan uppstå. Utifrån egenskaperna vi föreslog 

valde hon följande fem som viktigast för en bra ledare: ambitiös, energigivande, tillgiven, 

uppmuntrande till deltagande, öka medarbetarnas självkänsla. (Kilaas, 2016, intervju) 

Strandqvist, Kersti - hållbarhetschef SCA 

Strandqvist beskriver att hon tillämpar ett ”delegerat ledarskap med målstyrning och 

uppföljning”. Även om det är Strandqvist som beslutar vilka mål som ska uppfyllas och 

vilka delmål medarbetarna har så tycker hon att det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog 

genom arbetet. Genom att föra en dialog om målen och hur de ska uppfyllas skapar 

Strandqvist en transparent process som i sin tur bidrar till delaktighet och förståelse. Målen 

förankras på så sätt i hela hennes arbetsgrupp. När målen är satta föredrar Strandqvist att 
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inte detaljstyra sina medarbetare utan ge dem relativt fria tyglar för att uppnå målen, vilket 

hon tror är viktigt för att medarbetarna ska utvecklas. Dock släpper hon inte ledarrollen helt 

utan försöker coacha sina medarbetare att uppnå sina mål när det behövs. Hon säger att hon 

blir otålig när hennes medarbetare har olika ursäkter för att inte göra det som de kommit 

fram till. Samtidigt ser hon det som ett problem att hon kan vara för snäll och förstående när 

en person inte uppnått sina mål. Hon påpekar att det är viktigt att vara tydlig i vad som 

förväntas. Att hennes ledarskap präglas av en kontinuerlig dialog med sina medarbetare 

framgår även av hur hon löser konflikter. Hon argumenterar att det är viktigt att skapa en 

förståelse för den andra personens situation och därefter försöka lösa problemet tillsammans. 

(Strandqvist, 2016, intervju) 

 

Bra ledarskap karaktäriseras enligt Strandqvist av tydlighet, något hon försöker skapa med 

sina mål. Hon tycker också att en bra ledare ger medarbetarna utrymme att utvecklas, vilket 

kan uppnås genom feedback och delaktighet. Dessutom måste enligt Strandqvist en ledare 

vara trygg i sig själv, samtidigt som hen har hela teamet med sig. Att vara karismatiskt är 

även en egenskap som Strandqvist uppfattar som viktig hos en bra ledare. När hon blev 

ombedd att markera vilka egenskaper som hon anser prägla en bra ledare i bilaga 1 

markerade hon ambitiös, självförtroende, energigivande, sympatisk och att öka 

medarbetarnas självkänsla. (Strandqvist, 2016, intervju) 

 

4.3. Könsstereotyper och ledarskap 

Darvik, Christel Armstrong - koncernchef Stena Fastigheter 

Darvik anser att hon aldrig sett upp till någon specifik ledargestalt, som hon uttrycker det 

har hon haft mottot “var dig själv”, vilket hon försöker leva efter. Hon har under sin karriär 

sökt upp ”kunniga personer”, men mer för deras kunskap än deras ledarskap. Hon resonerar 

att hon utvecklats i sitt ledarskap genom olika erfarenheter snarare än genom att försöka 

kopiera en viss ledarstil. (Darvik, 2016, intervju) 

 

På frågan om hon känt att hon ifrågasatts i sitt ledarskap på grund av att hon är kvinna så 

säger hon att det inte behövts de senaste 15 åren, men att det var så dessförinnan. Tiden i 

den mansdominerade byggbranschen på NCC hänvisar Darvik till särskilt där hon 

exempelvis inte kunde tänka sig att ha på sig kjol, samt att hon var tvungen att hantera ”det 
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där lite grabbiga” för att vinna respekt. Hon såg dock grabbigheten till att börja med även i 

Stena där hon var den första kvinnan i ledningen någonsin. Hon har emellertid valt att 

bemöta det genom att vara sig själv och vinna respekt för det, men det har kanske krävt lite 

mera tid att erhålla respekten. På frågan om hon fortsatt ser det som ett problem generellt, 

menar hon på att det troligtvis är fallet i alla branscher som domineras av ett kön. Darvik är 

emellertid av uppfattningen att det inte finns manligt och kvinnligt ledarskap, utan att 

personer av båda könen kan ha samma ledarstil. Hon tror emellertid att det finns skillnader 

mellan könen, varför det är bra att ha personer från båda grupperna i exempelvis en 

ledningsgrupp. (Darvik, 2016, intervju)  

Hedenberg, Åsa - vd Specialfastigheter 

Hedenberg har i sitt ledarskap blivit ifrågasatt utifrån att hon är kvinna, detta har skett av 

vissa individer som använder sig av vad Hedenberg kallar ”maktspråk” (ett språkbruk som 

används för att visa, skapa eller bibehålla makt, författarnas tolkning), vissa gör det medvetet 

medan andra gör det omedvetet. Hon tycker att de största skillnaderna mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap beror på personligt ledarskap och inte på personens kön, de individuella 

differenserna är större. Det är dock viktigt med blandade grupper, men till större del för att 

det bidrar med olika erfarenheter in i gruppen än att ledarskapet skiljer sig åt. Det finns 

situationer där Hedenberg har anpassat sig utifrån en manlig stereotyp för att bli tagen på 

allvar. I dessa situationer upplever hon att hon tvingats vara kraftfullare i ledarskapet än hon 

egentligen är bekväm med. (Hedenberg, 2016, intervju) 

 

Gällande inspirationskällor har Hedenberg deltagit i ett ledarskapsprogram för kvinnor hos 

Ruter Dam, ett nätverk för kvinnliga ledare, som har inspirerat henne mycket och varit 

värdefullt. Därigenom har hon även fått ett antal kvinnliga förebilder. Hon ser en stor vikt 

av att som ledare ha nätverk, både manliga och kvinnliga. Hedenberg inspireras även av 

personer som hanterar smällar bra, det vill säga att de skakar av sig och går vidare och inte 

ältar saken en längre tid. (Hedenberg, 2016, intervju) 

Kilaas, Liselott - koncernchef Aleris  

Kilaas inspireras inte av personer i näringslivet utan snarare av personer inom politik och 

välgörenhet där personer utifrån förutsättningarna har gjort en bra insats för antingen 
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världsekonomin eller mänskligheten. En person som hon nämner att hon ser upp till är 

Moder Theresa som Kilaas anser har gjort ett fantastiskt arbete. (Kilaas, 2016, intervju) 

 

Angående om hennes ledarskap har ifrågasatts utifrån att hon är kvinna svarade Kilaas att 

hon aldrig har blivit ifrågasatt, utan att det är en myt att kvinnor ifrågasätts. Gör en kvinna 

ett bra jobb utifrån förutsättningarna tror hon inte att kvinnor blir ifrågasatta. Trots detta 

anser hon att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Kvinnor är inte 

lika stolta i sitt ledarskap utan vågar ställa de enkla frågorna som för den skull inte är triviala 

frågor. Kvinnor kommunicerar enklare. Den manliga stoltheten kan vara hindrande vid 

problem och problemlösning. Kvinnor använder även mer intuition, men det finns självklart 

skillnader kvinnor emellan också. Kilaas anser att det finns många andra faktorer som är 

viktigare för att avgöra om en man eller kvinna är en bra ledare än kön. Kilaas anser inte att 

hon har anpassat sig mot en manlig stereotyp av ledarskap. (Kilaas, 2016, intervju) 

Strandqvist, Kersti - hållbarhetschef SCA 

Det framgår tydligt av Strandqvist att hon inte anpassat sitt ledarskap till den manliga 

stereotypen, eller efter någon annan norm eller stereotyp i övrigt. Hon har aldrig riktigt haft 

en idol för sitt ledarskap, utan istället inspireras hon av flera olika personer, oavsett kön, och 

försöker ta till sig de egenskaper som hon tycker är bra ledaregenskaper. Strandqvists 

viktigaste inspirationskälla är hennes informella mentor, en kvinna i 72 års ålder med en 

lång erfarenhet som VD, som idag sitter i ett flertal styrelser. Framförallt tycker Strandqvist 

att det viktigaste är att en person är genuin i sin person och sitt ledarskap. (Strandqvist, 2016, 

intervju) 

 

Strandqvist anser inte heller att hon blivit motarbetad som ledare på grund av att hon är 

kvinna, men hon tillägger att ”män av den gamla stammen” inte riktigt förstod hennes 

ledarskap i början av hennes karriär. Vad hon syftar på med ”män av den gamla stammen” 

är de personer som för i tiden ledde företagen, som enligt henne hade en hierarkisk ledarstil. 

Detta hindrade henne emellertid inte även om hon till en början fick förklara sitt ledarskap 

som skiljde sig något från ”den manliga gamla stammen(s)” form av ledarskap. Hon har inte 

heller känt att hon varit tvungen att anpassa sitt ledarskap till den gamla formen av ledarskap. 

Hon spekulerar i att ledarskap förr i tiden var mer hierarkiskt och att hennes ledarstil då 

kunde uppfattas som mera kvinnlig. Hon uppfattade även att kvinnliga ledare i början av 
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hennes karriär till viss del anammade det typiska hierarkiska och detaljstyrande manliga 

ledarskapet som då rådde som norm, för att lättare lyckas i sina karriärer, men att en mera 

supportande och coachande ledarstil såväl anammas av kvinnor som män i Sverige idag. 

Dock tror hon att detta främst beror på att det var den rådande kulturen i företagen snarare 

än att det hade att göra med kön. (Strandqvist, 2016, intervju) 

 

4.4. Sekundärkällor 

Jämställdhet inom höga positioner 

För att se hur jämställdheten inom högre positioner är i dagsläget har World Economic 

Forums Global gender gap report 2015 använts, för att studera Sverige respektive de tre 

länderna i Scheins studie. Utifrån den har Sverige 17 % kvinnor i börsnoterade styrelser 

medan USA 10 %, Storbritannien 7 % respektive Tyskland 3 % kvinnor (World Economic 

Forum, 2016). Detta speglar inte exakt ledande positioner inom landet men kan återspegla 

hur kulturen för kvinnliga ledare är i de olika länderna. Utifrån detta kan det ses att 

jämställdheten har kommit längre i Sverige än i de andra länderna. World Economic Forum 

(2016) rankar Sverige som världens 4:e mest jämlika land, framför både USA, 

Storbritannien och Tyskland.  

 

Könsfördelning i bygg- respektive fastighetsbranschen 

Darviks påstående om att byggbranschen är mansdominerad bekräftas av statistik från 

Svenskt Näringsliv (2015). Statistiken visar att endast 12 % av ledarna i byggbranschen är 

kvinnor, samtidigt som andelen kvinnor bland alla anställda inom byggbranschen är 

betydligt lägre. Även fastighetsbranschen är mansdominerad, med fler män på 

ledarpositioner än kvinnor. (Fastigo, 2014). 
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5. Analys 
Här kommer resultatet från intervjuerna att sammanfattas och analyseras med hjälp av 

teorin, för att sedan gå över i en öppnare diskussion.  

 

5.1. Respondenternas ledarskap 

Det framgår att alla respondenter tycker det är viktigt att föra en dialog med sina 

medarbetare. Detta uttrycker sig på flera sätt. Gemensamt för respondenterna är att de styr 

genom att sätta mål och delegera ansvar, de detaljstyr inte sina medarbetare. Även om de 

sedan tar besluten inkluderar de sina medarbetare i processen när målen tas fram, så att alla 

får chansen att uttrycka sina åsikter och bidra till hur arbetet ska fortskrida. Både Hedenberg 

och Darvik uttrycker att det är viktigt att få med alla på “tåget”, med vilket avses att de 

försöker få alla medarbetare att känna sig delaktiga i besluten samt att de förstår dem. 

Strandqvist, Kilaas och Darvik uttrycker även att det agerar stöttande i sitt ledarskap, eller 

“coachande” som Strandqvist och Darvik uttrycker det. Det framgår även genomgående att 

respondenternas bild av en bra ledare på många sätt liknar hur de uppfattar sitt egna 

ledarskap och hur de tror de uppfattas av andra. 

 

De egenskaper som respondenterna uppvisar har stora likheter med de egenskaper som 

Eagly & Karau (2002) kallar för “communal attributes”. Den stöttande stilen som 

Strandqvist, Kilaas och Darvik använder ger uttryck för att de är hjälpsamma, samtidigt som 

samtliga respondenter genom den kontinuerliga dialogen om målen skapar deltagande. 

Samtliga respondenter uppvisar även en förståelse för att medarbetarna kan göra fel, och att 

det är viktigt att stötta i svåra tider samt att ge sina medarbetare en andra chans om något 

går fel. De stöttande och förlåtande egenskaperna som präglar respondenternas ledarskap 

kan uppfattas som sympatiskt, omsorgsfullt, snällt och omvårdande vilket som diskuterats i 

teorin anses vara egenskaper med anknytning till den kvinnliga stereotypen.  

 

Respondenterna uppvisar flera drag som är tydligt kopplade till de egenskaper som enligt 

Billing & Alvesson (2000) har förankring i den kvinnliga stereotypen. Att respondenterna 

uppmuntrar till deltagande och ökar medarbetarnas självkänsla framgår av att de vill 

inkludera sina medarbetare i processen att utforma sitt eget arbete, bidra till att etablera mål 
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och tillåts och uppmuntras till att bidra med synpunkter. Strandqvist och Darvik anser att det 

är viktigt att ge sina medarbetare ett visst utrymme för att kunna utvecklas. Både Darvik och 

Hedenberg uttrycker även att de tycker att en av de roligaste aspekterna med ledarskapet är 

att få medarbetarna att prestera bättre än de själva trodde de kunde, vilket tyder på att de 

ökar medarbetarnas självkänsla. Även Strandqvist vill utveckla sina medarbetare genom sitt 

ledarskap.  

 

Det finns emellertid delar av deras ledarskap som mer tillhör den maskulina stereotypen. 

Kilaas beskriver sig själv som “för ambitiös” vilket associeras med den manliga 

stereotypen. De visar också självförtroende genom sitt ledarskap, exempelvis genom att 

vinna respekt för sitt ledarskap istället för att anpassa sig eller genom att ta svåra beslut som 

till en början saknar stöd.  

 

5.2. Könsstereotyper och ledarskap 

Angående om respondenterna har ifrågasattas i sitt ledarskap uppger alla utom Kilaas att det 

har förekommit, hon hävdar däremot att det är en myt att kvinnor ifrågasätts. Darvik 

ifrågasattes för 15 år sedan i en mansdominerad bransch men har i sin nuvarande position 

vunnit respekt, även om det tog lite mer tid att vinna respekt även inom Stena. Strandqvist 

uppger också att hennes ledarskap ifrågasattes till en början av den äldre generationens män, 

men det framstår inte som ett problem längre. Att respondenterna inte längre uppfattar att 

de ifrågasätts på grund av att de är kvinnor kan jämföras med Duehr & Bonos (2006) studie, 

som visar på att män nuförtiden rankar kvinnor som mer ledarskapslika än tidigare. Däremot 

uppger Hedenberg att hon kan bli ifrågasatt av personer som använder sig av maktspråk, 

både medvetet och omedvetet. Just de olika formuleringarna hos kvinnor och män beskriver 

Oakley (2000) som en risk för missuppfattningar.  

 

Schein (1975) beskriver att kvinnor kan vinna på att anpassa sig mot en manlig ledarstil, 

men utifrån intervjuerna är det ingen av respondenterna som aktivt anpassar sig mot en 

manlig stereotyp av ledarskap. Både Darvik och Hedenberg ger dock exempel på när de har 

anpassat sig eller modifierat sitt ledarskap. Darvik kände i början av sin ledarkarrirär inom 

den “grabbiga” byggbranschen, att hon inte kunde ha kjol på sig och var tvungen att hantera 

grabbigheten för att vinna respekt, men nu på Stena Fastigheter bemöter hon det och satsar 
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på att vara sig själv. Darvik har emellertid alltid försökt ha sin egna ledarstil men påpekar 

att hon var tvungen att lära sig vissa beteenden för att erhålla respekt för sitt ledarskap. Dessa 

problem tror Darvik kan uppstå på alla företag med en dominans av det ena könet som 

påverkar kulturen. Även Hedenberg uppger att det finns situationer när hon känner att hon 

använt en manligare, mer kraftfull, ledarstil för att vinna respekt. En risk med detta beteende 

är enligt Oakley (2000) att en kvinna måste uppträda auktoritärt samtidigt som de uppfattas 

som ”satkärringar”. I detta fall var det endast Hedberg själv som var obekväm med sitt 

agerande. Strandqvist berättar dock att när hon började som ledare var det många kvinnor 

som, på samma sätt som Schein (1975) tipsar om, anammade en manlig ledarstil för att vinna 

respekt, men att det har ändrats idag. Strandqvist sade att alla ledare oavsett kön förr 

anammade en hierarkisk ledarstil, men att detta har ändrats idag och såväl män som kvinnor 

har en mera inkluderande ledarstil.  

 

Att det är både Hedenberg och Darvik som främst märkt av motstånd mot att ha en 

stereotypiskt kvinnlig ledarstil, kan förklaras med att de båda arbetar och har arbetat i 

mansdominerade branscher. Att det exempelvis inte skett någon större demografisk 

förändring på dessa arbetsmarknader kan innebära att samma utveckling inte skett till det 

“moderna” ledarstil, utan att de fortsatt är kvar i den mera auktoritära och hierarkiska 

ledarstilen som Strandqvist syftade på.  

 

Ingen av respondenterna har kopierat en ledarstil utan snarare inspirerats och grundat sitt 

ledarskap på erfarenheter. Kilaas har förebilder utanför näringslivet och ser upp till politiker 

och volontärarbetare. Hedenberg belyser vikten av att ha ett nätverk med kontakter i 

liknande situationer. Strandqvist har en mentor som hjälper henne medan Darvik lever efter 

mottot “var dig själv”. Även om ingen uppger sig ha någon tydlig förebild och sa att de 

inspirerades av olika personer oavsett kön, nämnde såväl Kilaas, Strandqvist och Hedenberg 

olika kvinnor som sina främsta förebilder.  

 

Angående om det finns manligt och kvinnligt ledarskap anser Darvik och Strandqvist att det 

inte existerar längre. Båda anser att det finns andra faktorer som påverkar ledarskapet mer 

än personens kön. Strandqvist tror exempelvis att företagskulturen spelar in på hur 

ledarskapet i en organisation kan se ut, och Darvik ser främst att individuella skillnader 

påverkar ledarskapet. Hedenberg anser att det finns skillnader i ledarskapet mellan kvinnor 
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och män men även hon påpekar att det personliga ledarskapet skiljer mer än ledarskapet 

skiljer sig utifrån kön. Kilaas belyser i sin intervju den största skillnaden mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap, hon nämner bland annat att kvinnor använder intuition till en högre grad 

och har en lägre nivå av stolthet än män, som inte hindrar dem att fråga om hjälp. Detta 

påminner om Brenner et al. (1989) resonemang angående att kvinnor anser att kvinnor och 

män besitter olika egenskaper som är positiva för ledarskap. Oavsett om de tyckte att det 

fanns ett manligt respektive kvinnligt ledarskap tyckte samtliga att det var bra att ha 

blandade grupper utifrån att det bidrar med olika erfarenheter.  

 

5.3. Diskussion 

Det står klart i intervjuerna med respondenterna att ledarskap i relation till kön inte bör 

diskuteras på en endimensionell nivå då respondenterna visar såväl manliga som kvinnliga 

egenskaper. Även om inte respondenterna själva ser sin ledarstil som kvinnlig eller manlig, 

så visar deras svar att deras ledarstil korrelerar mer med den i teorin presenterade kvinnliga 

stereotypen än den manliga. Eagly & Karau (2002) samt Koenig et. al (2011) argumenterar 

i sina studier för att stereotypen av en bra ledare främst är kopplad till stereotypen av en 

man, vilket kan utgöra ett hinder för kvinnor att nå ledarpositioner. Det framstår emellertid 

inte som att respondenterna mött större motstånd för sitt ledarskap, utan har kunnat behålla 

sin stil relativt oförändrad. Detta kan förklaras med synen på deras ledarskap som “modernt” 

snarare än kvinnligt eller manligt, då ledarskap likt deras enligt respondenterna utgör 

standarden för hur såväl kvinnor som män leder i Sverige.  

 

Att respondenterna ser en utveckling från vad exempelvis Strandqvist kallar den “gamla 

manliga stammen” kan också förklara varför respondenterna inte känner att de behöver 

anpassa sitt ledarskap. Det framgår av såväl Hedenberg, Darvik och Strandqvist att kvinnor 

förr i tiden kunde mötas av motstånd tidigare i sin karriär på grund av att de var kvinnor,och 

att de därmed behövde bevisa mer eller bete sig på ett sätt som inte var naturligt för dem för 

att erhålla respekt. Det hierarkiska lite mer auktoritära sortens ledarskap är enligt 

respondenterna snarare en relik från förr i tiden. Enligt Koenig et al. (2011) ska även 

stereotyperna utgöra hinder för kvinnor att uppfattas positivt. Detta stämmer inte med 

respondenternas åsikt, samtliga respondenter säger sig få bra respons på sitt ledarskap och 
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att de vunnit respekt för sin stil. Det kan därmed ifrågasättas om stereotypen av kvinnor som 

sämre ledare är ett problem i den omfattningen som beskrivs i Koenig et al. (2011) studie. 

 

Att vara en kvinna och ledare verkar emellertid möta ett visst motstånd i branscher som är 

dominerade av män. Detta framgår av Darvik som beskrev vissa svårigheter att leda som 

kvinna i den mansdominerade byggbranschen där hon arbetade tidigare i sin karriär. Hon 

har emellertid inte stött på större motstånd i sitt ledarskap när hon började arbeta i den 

mansdominerade fastighetsbranschen, även om hon kände att det tog lite mera tid för att 

vinna respekt för sitt ledarskap som den första kvinnan i Stenas ledning. Darvik spekulerar 

ytterligare i att detta beror på att kulturen påverkas i alla branscher som domineras av 

antingen kvinnor eller män, varför en blandning är att föredra. Detta skulle även förklara 

varför Hedenberg känner att hon som kvinna stött på motstånd i sitt ledarskap, då hon arbetar 

i en mansdominerade bransch. Därmed kan det tänkas att motståndet kommer att minska i 

samband med att en jämnare könsfördelning uppnås i alla branscher. 

 

Schein genomförde sin studie i Tyskland, Storbritannien och USA för att se vilka skillnader 

som fanns. Utifrån denna studie framstod Tyskland som det land där utvecklingen mot ett ej 

könsbundet ledarskap var minst utvecklad. Vid jämförelse mellan de olika ländernas 

jämlikhet i dagsläget ses ett motsvarande mönster där USA är mest jämlikt och i Tyskland 

minst. Utifrån detta kan det antas att Scheins studie fortfarande speglar utvecklingen i de 

olika länderna, även om det säkert hänt mycket sen den gjordes. Enligt World Economic 

Forum (2015) kan det ses att jämställdheten har kommit betydligt längre i Sverige än i de 

andra länderna, vilket kan förklara varför respondenterna till stor utsträckning inte ansåg att 

det fanns större skillnader mellan kön. Utifrån detta resonemang kan det ifrågasättas om 

könsstereotyper fortfarande är ett relevant område inom svenskt ledarskap.  

 

I intervjuerna framstår det som förlegat att kön har stor inverkan på ledarskapet. Två av 

respondenterna anger att de tycker att det finns kvinnlig ledarskap men att det är viktigare 

med individualistiska drag. Detta gör att det kan ifrågasättas relevansen av att studera 

ledarskap och stereotyper av kön i Sverige idag, då de stereotyper som identifierats i tidigare 

studier inte verkar påverka svenska kvinnors ledarskap. Det är snarare viktigt att diskutera 

vad som gör en bra ledare då skillnaderna personens könstillhörighet kan innebära för 



33	
	

ledarskapet är marginella, framförallt med tanke på att respondenternas ledarskap enligt dem 

får positiv respons och generellt används av de flesta ledarna.   
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6. Slutsats 
Som inledningsvis uppmärksammades i denna uppsats har tidigare studier identifierat att det 

finns förutfattade meningar om kvinnliga ledare, vilket har hindrat kvinnor från att avancera 

till ledarpositioner och vinna respekt för sitt ledarskap. Därför bör och har kvinnor, enligt 

tidigare studier, anpassat sitt ledarskap till den manliga stereotypen. Vår studie har visat att 

respondenterna styr genom mål med delegerat ansvar, och inkluderar sina medarbetare att 

bidra till målens utformning genom en kontinuerlig dialog. Därtill ligger en tyngdpunkt vid 

att inkludera de anställda, utmana medarbetarna att klara mer och agera stöttande. Det 

framgick därmed tydligt att kvinnorna som intervjuades har ett kvinnligt ledarskap enligt 

tidigare stereotyper, även om de själva inte definierade det som sådant utan som ”modernt 

ledarskap”. Respondenterna har, trots teorierna i tidigare studier, inte uppfattat det som ett 

större problem.  

 

Därmed är det naturligt att respondenterna inte aktivt anpassar sig mot en manlig 

könsstereotyp i sitt ledarskap, men respondenterna antyder att det förr i tiden kunde behövas, 

samt fortfarande behövs i vissa mansdominerade branscher. Idag anser de att både män och 

kvinnor i Sverige tillämpar samma ledarstil som dem själva, innehållande både manliga och 

kvinnliga egenskaper. Respondenterna resonerar att könstillhörighet kan påverka hur en 

person leder, men endast marginellt i förhållande till andra aspekter som exempelvis 

erfarenhet eller individuella egenskaper. Det kan därför ifrågasättas om det fortsatt är 

relevant att diskutera könstillhörighet och ledarskap, då stereotyperna varken verkar hindra 

dagens kvinnliga ledare från att lyckas eller har någon större påverkan på hennes ledarskap. 

Det framgick emellertid av respondenterna att det är viktigt med en blandning av kvinnor 

och män i ledarpositioner då de bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Det kan dock 

vara så att studier om kön och ledarskap fortsatt är relevant i andra länder som inte kommit 

lika lång med jämställdheten som Sverige.  

 

Framtida forskning inom området skulle kunna behandla huruvida män i Sverige uppfattar 

kvinnor som likvärdiga och naturliga ledare för att skapa en helhetsbild av ledarskap i 

kombination med könsstereotyper. Därtill skulle en kvantitativ undersökning av kvinnliga 

ledare vara intressant för att kunna dra generella slutsatser om hur kvinnligt ledarskap 

uppfattas i Sverige idag.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor och operationalisering av 
dessa 

1. Är det okej om vi spelar in intervjun för att kunna transkribera den och sedan 

raderar ljudfilen? Det är endast vi som kommer att ta del av det inspelade 

materialet. 

 

2.          Kan du beskriva din roll inom XX? 

a.  Position,  arbetsuppgifter, ansvarsområden, storlek på organisationen 

 

3.          Hur ser din karriär ut i korta drag 

a.  År i ledarposition? 

 

4.          Trivs du i ledarollen? 

a.  Har du alltid velat bli en ledare?   Eller är det tillfälligheter? Började du ta 

ledarroller tidigt? “medfött”/lärt dig/ vuxit in i rollen?  

 

5.          Hur ser du på din ledarstil? 

a.  Egenskaper? 

 

6.          Hur vill du uppfattas i ditt ledarskap? 

b. Hur tror du att du uppfattas av dina 

underställda/kollegor/överordnade(styrelse)? 

 

7.          Kan du ge exempel på tre situationer där du upplevde att du var en bra ledare? 

a.  Varför? 

 

8.          Finns det delar av ditt ledarskap som du är mindre nöjd med? 

a.  Egenskaper eller problematiska situationer? 

b.  Är det något du vill/försöker förbättra? 

 

9.          Hur uppfattar du en bra ledare? 

a.  Gemensamma egenskaper för en ledare, nämn tre. 
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10.       Har du någon ledare som du ser upp till? 

a.  Varför? Utifrån någon särskild situation? Vad kännetecknar han/hon/de? 

Särskilda egenskaper? Man/kvinna? 

b. Försöker du anpassa din ledarstil utifrån detta? Inspireras din ledarstil av 

tidigare chefer? Andra förebilder? 

 

11.       Hur väljer du att agera i en konflikt mellan dina anställda? 

 

12.       Vilka är dina tre viktigaste egenskaper som ledare? 

 

13.       Har du kännt att ditt ledarskap har ifrågasatts utifrån att du är kvinna? 

a.  Behöver du arbeta med att upprätthålla legitimiteten för ditt ledarskap mer 

än du skulle behövt som man? 

 

14.       Skiljer sig din ledarpersonlighet från din sociala/privata personlighet? 

a.  Skulle du säga att du är “hårdare” (strikt/autkoritär) i din ledarpersonlighet? 

 

15.       Uppfattar du ditt ledarskap som top-down eller bottom-up, 

a.  det vill säga styr du med distans eller deltar du i arbetsprocessen. 

 

16.       Är det viktigt för dig att ha en personlig relation till dina medarbetare eller 

försöker du hålla en viss distans, dvs ett strikt professionellt förhållande. 

a.  Är din ledarsskapsstil fokuserad på att lösa uppgiften eller bygga relationer. 

Personlig kontakt med anställda eller distans. Teamkänsla eller “vi och dom”. 

b. Försöker du aktivt hjälpa dina medarbetare eller förväntar du dig att de ska 

klara de uppgifterna de blir tilldelade? 
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17.       Vilka av dessa egenskaper anser du tillhör en bra ledare? fem? 

Aggressiv 

Ambitiös 

Bestämmande 

Deltagande 

Djärv 

Dominerande 

Emotionell 

Energigivande 

Hjälpsam 

Kontrollerande 

Individualistisk 

Objektiv 

Omsorg 

Omvårdande 

Rationell 

Självförtroende 

Självständiga 

Självsäker 

Subjektiv 

Snäll 

Sympatisk 

Tillgiven 

Tvingande 

Uppmuntrande till deltagande 

Vänlig 

Öka medarbetarnas självkänsla 

 

18.       Anser du att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 

a.  Vilka skillnader? Varför finns dessa? 

 

19.       Anpassar du dig mot en manlig stereottyp? 

 

20.       Tack för att vi fick intervjua dig, det är till stor hjälp för vårt arbete. Är det något 

mer du avslutningsvis vill säga som du känner att vi har missat att fråga? 

 

21.       Vi kommer att transkribera intervjun och skicka den till dig för kontroll. Sedan 

skulle vi gärna kunna återge delar av samtalen i rapporten, om detta är aktuellt, är 

det okej att vi nämner dig vid namn eller vill du vara anonym? 

 

 


